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BELGA ESPERANTISTO
MONATA REVUO

O ficiala organo de la B elga  L ig o  E sp era n tis ta
redaktata de VAN DER BIEST-ANDELHOF, direktoro ; 

LÉON CHAMPY, FRANS SCHOOFS kaj 
OSCAR VAN SCHOOR.

A B O N P R E Z O  :

B e lg ia n o  . . . F r . 4.— (Sin. 1.60) 
E k ste rlan d o  . . F r . 5.— (Sm . 2 .—) 
U nu nu m ero  . . F r .  0.40 (Sm . 0.16)

S ek re tarie jo  : 49, K le ine  B e e rs tra a t, 
(m e d e  la  P e tite  O u rse ) ,A n i w erp en , 
A nvers.

A bonoj kaj M onsendoj : 20, Vondel- 
s tra a t ( ru e  V ondel), ïd.

Ĵu rn a lo j, b ro ŝu ro j, lib ro j : 26, Arend* 
s tra a t ( ru e  de  I’A ig le ), id.

N e p r e s ita jn  m in u s k r ip to j  n  o tli n e  resen d a s . — L a  R e d u k c io  k o n se rva s  p o r
s i  la  ra jto n  k o re k ti laŭbezone la  m a n u s k r ip to jn .

Dua neiga esperantista Kongreso
BRUĜO, la i5-i6an DE MAJO 1910

Ne estas ankoraŭ eble publikigi en la nuna numero de B. E. 
la definitivan tagordon de la kongresa kunsido (ĝenerala 
kunveno de la Belga Ligo Esperantista), kiu nur estos kun
metata la 25an de Aprilo.

La festprogramo tamen estas jam fiksita, kaj inda je ĝenerala 
aprobo kaj aplaŭdo.

Mi estas feliĉa konigi de nun ĝiajn grandajn liniojn.
Kiel la antaŭan jaron en Verviers, la gekongresanoj estos 

oficiale akceptataj en la Urbhotelo.
La kongresa kunsido okazos en la belega salonego de la 

provinca estrarejo.
Festmanĝo, kies kosto ne superos 3 frankojn (Sm. 1.20), 

kunigos la gesamideanojn en la Belfrido ; ĝi estos sekvata de 
promenado tra la urbo, laŭlonge de la ĉarmaj kanaloj kies 
originala beleco estas famkonata, al la pentrinda Lago de 
Amo kaj al la antikva beginejo.

Intima festo, en kiu kunlaboros] Balgaj kaj aliurbaj gees
perantistoj, estos organizata en la festĉambrego de Ia hotelo 
«Aigle imperiale» placo de 1'Teatro, kaj post vizito al la 
samtempe okazonta foiro, la tiutagaj restaĵoj finiĝos per granda 
koncerto en la urba ĝardeno.

## #
La dua Pentekosta tago estos dediĉata al la vizito de la 

muzeoj de Bruĝo, kaj al ekskurso per vaporŝipo al Bruĝo- 
haveno (Zeebrugge), tra la imponanta kanalo, longa je 12 
kilometroj kaj larĝa je roo metroj, kiu komunikigas Bruĝon 
kun la Norda Maro. Post promenado sur la giganta havenmuro



(i 2 Km.), dum kiu oni havos belan vidadon sur la maron, 
la enŝipejon kaj la deponejojn, tagmezmanĝo (lunch) atendos jia 
ekskursantojn en la Granda Hotelo de Zeebrugge.

Inter Zeebrugge kaj Blankenbergo la distanco estas apenaŭ 
4 kilometroj. La promenado, tra la dunoj, estas facile farebla 
piedire. Plej ĉarma estos, inter gesamideanoj, dum aludanta 
printempa tago (espereble !) tiu vojirado laŭlonge de la maro.

Oni alvenos en Blankenbergo dum la antaŭvespero, kaj 
ĉiuj gekongresanoj povos, se ili volas, alveni hejmen la saman 
tagon.

* #
La esperantistoj estas petataj faciligi plej eble la taskon 

de la organiza komitato, sciigante ĝustatempe pri sia aliĝo. 
La kongresa karto kostas i 2 frankon ; ĝi rajtigas ĉeesti ĉiujn 
kunsidojn, festojn, ekskursojn. La prezidantoj de la grupoj 
bonvolu kolekti la enskribprezon de ĉiuj parteprenontaj, kaj 
sendi la opan sumon al S-ro A. J. Witteryek, prezidanto de 
la Bruĝa grupo, plej malfrue la çan de .Majo.

La organiza komitato zorgos pri la loĝado de la gekon
gresanoj, kondiĉe ke ĝi estu mendata almenaŭ 5 tagojn antaŭ 
la kongreso, kaj ke oni sciigu samtempe pri la sumo kiun oni 
deziras elspezi : fr. 5.25, — 4.50, — 2.60 — aŭ 2.50 por unu 
nokto, kun matenmanĝo.

* *
La Bruĝa kongreso cstos elmontro de interesiĝo en la 

agadoj de la Belga Ligo, — festo de samideana frateco, — pruvo 
de sindono al nia altcela movado — kaj reciproka kuraĝigo 
por sukcesigi nian laboron.

Esperantistoj, via multnombra partopreno en la kongreso 
provu la gravecon de la esperantista movado en nia lando !

Ĉiuj al Bruĝo, la i5an de Majo ! Amatus.
— -----------------------------------------------------------------------------

Belga Ligo Esperantista
Protokolo pri la komitata kunveno, okazinta en Bruselo, 

la 2-an de Februaro u jlo , en salono deja hotelo « Moulin d’ Or. •»

S-ro Van' der  Biest-andelhof, prezidanto, malfermas 
la kunsidon je la io i/2a matene.

A

Geestas :
Delegitoj de la ĝenerala kunveno : S-roj L. Champy, Pastro 

Richardson, Fr. Swagers kaj O. Van Schoor.
Delegitoj de la grupoj : S-roj Ad. Finet kaj Van der 

Biest-Andelhof (Antverpena Grupo Esperantista); J. B. Istace 
kaj Fr. Schools (Verda Stelo, Antverpeno) ; Ant. Ilavermans 
(Berchema Grupo Esperantista) ; Jules Albeit (Antaŭen, Beyne- 
Heusay) ; F-ino M. Posenaer (Laboro, Borgerhout) ; F-ino B. 
Ledène kaj S-ro A. J. Witteryek (Bruĝa Grupo Esperantista) ; 
F-ino M. Moreau (Brusela Grupo Esperantista) ; S-roj L. Grégoir
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(La Zamenhof, Bruselo) ; J. Barbe-de Kneef (Genta Grupo 
Esperantista); E. Philippens, anstataŭanta S-ron Delvaux (Karlo- 
reĝa Grupo Esperantista) ; i.. Van Peteghem (Melaena Grupo 
Esperantista); Advokato J. Jongen (Sereza Grupo Esperantista) 
kaj Jos. Parotte (Esperantista Grupo, Verviers).

Senkulpigis: S roj D-ro Dupont kaj J. Pirnay.
La Pr K zi D A N T O  konstatas la ĉeeston de 20 delegitoj ; la 

kunvenantaro povas do rajte voĉdoni.
Antaŭ ol komenci la diskutadon, li diras koran bonvenon 

al F-ino Moreau, S-ro L. Van Peteghem kaj S-ro Jongen, 
novaj gedelegitoj, kaj esprimas la deziron ke ili ageme par
toprenos en la agadoj de la komitato.

I. — Raporto pri la lasta kunsido.
S-ro C h a m p v , ĝenerala sekretario, legas la protokolon pri 

la lasta kunsido. Aprobata sen rimarkoj.
II. — Ekzameno pri kapableco. Juĝantaro.
S-ro Swagers legas proponojn pri tiu ĉi ekzameno. Post 

diskutado estas decidate ;
1. — La Ligo organizos ekzamenon pri kapableco (sen 

didaktika parto) ;
2. — La juĝantaro de tiu ekzameno estos la sama kiel 

tiu de la ekzameno pri profesora kapableco ;
3. — La ekzameno okazos en ĉiuj sidejoj de grupoj, kie 

minimume io kandidatoj sin prezentas. Diversaj societoj povas 
kuniĝi por atingi la postulatan nombron.

4. — La programo de la ekzameno estos la sama kiel tiu 
de la ekzameno pri profesora kapableco, krom la provo pri 
gramatikaj malfacilaĵoj kaj la didaktika parto.

5. — La enskribprozo de la ekzameno estos 2 spesmiloj.
6. — La kostoj de vojaĝo kaj restado de la juĝantoj estas 

kalkulataj po 8 fr. ĉiutage kaj la prezo, tien kaj reen, de dua
klasa fervoja bileto.

Ĉar unu efektiva kaj unu anstataŭanta juĝanto devas esti 
reelektataj, la ĉeestantaro difinas S-ron D-ron W. Van der Biest 
(Antverpeno) por la unua ofico, kaj S-ron J. Parotte (Verviers) 
por la dua.

S-ro C h a m f v  proponas k e  la komitato aljuĝu al S-roj 
D-ro Van der Biest kaj Parotte la diplomon pri profesora kapabl
eco pro honoro. Unuvoĉe akceptata.

III. — Agado de la esperantistoj okaze de la ekspozicio en 
B  r use lo.

S-ro R i c h a r d s o n  donas klarigojn pri tiu t e m o .  La Ligo 
aliĝis la kongreson de la internaciaj asocioj. Paroladoj pri Esper
anto estos farataj en la lingvoj flandra, franca, germana kaj 
angla. Esperanto havos specialan saloneton en la « Palais du 
Cinquantenaire » kie la « Centra Oficejo » el Parizo, organizos 
ekspozicion de esperantistaj ĵurnaloj, libroj kaj ciuspeca) doku
mentoj pri Esperanto.



La kunsidantaro difinas kiel delegitojn ĉe la kongreso de
la internaciaj asocioj S-rojn Van der Biest, Pastron Richardson,
Witteryck, Champy kaj O. Van Schoor.

S-ro Pastro Richardson estas petata prizorgi la organizacion
de la paroladoj.

IV. — Propagandaj rimedoj.
Propagandaj paroladoj estos farataj en S-ta Trudo, Namuro 

kaj Forest (apud Bruselo).
S-ro Van dek Bif.st-Andelhof, prezidanto, proponaske 

ĉe ĉiu esperantista instruado, kunveno aŭ festo oni ebligu 
la ĉeestant(in)ojn doni malgrandan monoferon por lapropa
gando. Li estas konvinkita ke tiu « Soldo por Esperanto » 
produktos tre ŝatindan sumon, dividotan inter la grupoj kaj 
la Ligo.

La kunsidantaro, unuvoĉe, konsentas pri la starigo de la
« Soldo por Esperanto ».

V. — Starigo de virina sekcio de la B . L . E .
F  ino M .  M o r e a u  priparolas tiun temon kaj esprimas la 

la deziron ke la Ligo starigu virinan sekcion.
Post diskutado oni decidas ke la delegitoj pri paroligos la 

proponon de F-ino Moreau en siaj grupoj, kaj konigos iliajn
konkludojn dum la venonta kunsido.

VI. — Elekto de honoraj membroj.
Dum la lasta tempo diversaj eminentaj personoj distingiĝis

per sia simpatio al Esperanto kaj favoris nian movadon. La 
kunsidantaro decidas sendi dankleteron kaj proponi al ili la titol
on de honora komitatano.

VII. — Komunikaĵoj pri la Bruga kongreso.
S-ro W iT T E R Y C K ,  prezidanto de la Bruga grupo, konigas 

projekton pri programo, kiu estas aplaŭde akceptata. La kun
sidantaro permesas al la organiza komitato vendi la kongres- 
karton po 50 centimoj.

VIII. — Diversaj informoj.
S-ro Van der Biest, prezidanto, komunikas leteron sendit

an al li, informantan ke unu belga delegito estas aljuĝata al la 
internacia reprezentantaro, fondita dum la 5a kongreso en 
Barcelono.

La kunsidantaro decidas konfi li tiun oficon al la prezidanto 
de la Ligo.

L a  P r e z i d a n t o  faras alvokon al siaj kolegoj por ke ili 
apogu la organon de la Ligo, varbante novajn abonantojn, kaj 
esprimas la deziron ke oni bonvolu sendi al la redakcio 
malgrandajn literaturajoj n, skribitajn de belgaj aŭtoroj, uzant
aj la francan lingvon.

S ro L. Van Peteghem  donas tre ĝojigajn informojn pri 
nia movado en Meĥleno, kie la urbestaro sin montras tre 
favora al ĝi.

La kunsido estas fermata je le 13a.
La ĝenerala sekretario, 

L é o n  C h a m p y .
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VIVU ZAMENHOF!
L au  sveda m elodio  E sp e ran ta  te k s to  de

F rans Swagers

M  a r  tm ovo

f  V iv -u , vi v - u Z am en h o f ! L in  ap -laud- u, lin  ap- laŭd-u  ni ĝis

in t  - o  g lo r -  i n d - a  d’E s-p er - a n t - o. Ig  - is li sam 

pensa  la a  - n im -ojn , P u s - is  de  p a tr  - u j - oj fo r la lim -ojn .

an t - o  !
Iĝu vero  P id ea l’;

N i klopodu (2 f.), e s tas  san k ta  la b a ta !’. 
Iĝu  v e ro  Pideal,

N ia  lingvo tu tm o n d a  E sp eran to . 
Z o rgu  ni, ke ĉ iu  ĝin ekkonu , 

F o rte , he le , ĉie ĝi ekson u ;
Iĝu  vero  P idea l’,

N ia  lingvo tu tm o n d a  E sp e ra n to  !

---- ---------------------- f e i * ------------------------- —

LI VIVU !
M a  fr a p i  d  a  m  a  r  t i  n  o vo

Q ttr  Ĉ iuj kan to j ap e rin ta j en  « Helga E sp e ran tis to  ^ estas a p a rte  aĉe t
eb la j en  la  C en tra  E s p e ra n tis ta  B e lg a  Oficejo, ĉe O . Van S c h œ r ,  20, 
V ondeistraa t (ru e  V ondel), A n tw erp en  (A nvers).

Ĉ iu ekzem plero  kostas io  cen tim ojn .
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B elga  L igo  E sp era n tis ta .
Sciigoj pri la ekzamenoj.

Ekzam eno po r la ak iro  d e  la a te s to  pri p ro feso ra  kapableco  okazos la  San 
de M ajo, verŝajne  en  B ruselo .

L a ekzam eno esto s duob la  ; la  u n u a  p a rio  estos sk r ib a  ( trad u k o  en 
E sp eran to  e l nacia lingvo , trad u k o  en nacia lingvo el E sp e ran to , le te ro  
laŭ d ifin ita  subjek to) kaj voĉa  ( T raduko e l E sp eran to  en  nacia lingvo kun 
dem andaro  pri la enhavo  de la tek sto  kaj la g ram atikaj m alfacilaĵo j, tiua 
in te rp aro lad o  kaj in s tru ad o  pri g ram atiko  aŭ vortform ado).

L a uzado de  v o rta ro  esto s m alperm esata  : la  kandidat (in ) o  povos sin 
p repari duni unu  ho ro  po r la  dono ta  in struado .

L a k a n d id a t in o  devas esti m in im um e i8 jara kaj m em bro  de  la  B. L . K.
O ni estas pe ta ta  sin enskrib ig i ĉe la P rez id an to  d e  la B. L . E .. 26, 

A ren d straa t (ru e  de  l ’A igle), A n tw erpen  (A nvers), plej m alfrue  la  3an de 
M ajo kaj sam tem pe konigi la e lek titan  nacian  lingvan.

L a  kosto  de  la ekzam eno esto s io  frankoj (4 Sm .), pagota en  la  sidejo 
de  rek zam en o  m em , k iun  la  kunvoka le te ro  konigos.

Dum  la lasta kom ita ta  k u n v en o  d e i a  B. L . E . (*7 an de  F eb ru aro ) 
estis  ankaŭ sta riga ta  ekzam eno n u r  p r i  kapableco , k ies ensk ribp rezo  
estos 5 frankoj [2 Sm ), kaj kies p rog ram o  ne enhavos dem andaron  pri 
g ram atikaj m alfacilaĵoj kaj d idaktika parto .

T iu  ekzam eno okazos en  ĉiu j sidejoj d e  g ru p o j, kie m in im um e io  
k a n d id a t in o j  sin p rezen tos.

D iversaj societo j povos kun iĝ i. L a k a n d id a t in o j  povas ankaŭ sin 
p rezen ti la  Ban de  M ajo, la tagon d e  la ekzam eno pri p rofesora kapableco.

L a k a n d id a t in o j ,  kiuj  ne  sukcesus la d idak tikan  provon , ricevos la 
d ip lom on  p r i  kapableco ,  kaj povos sin p rezen ti okaze de  al ia kunsido  de  la 
juĝan ta ro  po r la ne  sukcesin ta  p arto . O kaze de sukceso ili ricevos la 
p lenan d ip lom on .

L a juĝan ta ro  konsistos e l S-roj A . J .  W itte ry c k , F r . Sw agers kaj 
D ro W . Yran d e r  B iest, efektivaj m em broj ; F -ino  B ertha  L cd ĉn e , S-roj 
A d. F  i ne  t  kaj Jo s . P a ro tte , a ldon ita j m em broj.

L a sek re tario j bonvolu  send i sufiĉe frue  la ĉ iu jaran  rap o rto n  p ri la 
agadoj de  sia g rupo  a l S -ro  L . C ham py , ĝ en era la  sek re ta rio  do  la B .L .E ., 
po r eb lig i al li la redaktadon de  la ĝenera la  rap o rto , p rezen to ta  dum  la 
Bruĝa kongreso .

L a  P rez id an to  de  la  B. L . E .,
Van d e r  B ik st  A n d b lh o f . 

----------- -« :•<>:< - - —

Esperanto dum la internacia ekspozicio de Bruselo
Unu el la grandaj faktoj, rilatantaj al la Brusela ekspozicio 

de la nuna jaro, estas la organizado de multnombraj kongresoj.
Inter tiuj estas ĉefe rimarkinda la mondkongreso de la 

internaciaj asocioj, kiu okazos (9-1 ian de Majo) en la Palaco de 
I’Akademioj (Palais des Académies).

Tiu kongreso plej evidente pruvos la nepran necesecon de 
internacia lingvo. Efektive, ĝia celo estas favori la rilatojn inter 
ĉiuj internaciaj asocioj, rilatoj ĝis mm haltigitaj de la diverseco 
de multnombraj fremdaj lingvoj. Praktike kaj fakte Esperanto 
jam solvis la gravan problemon, kaj por konigi tiun mirindan 
rezultaton al la eminenta ĉeestantaro, la esperantistoj decidis 
aliĝi la kongreson.
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S-ro Paul Otlet, sekretario de la mondkonata « Institut de 
Bibliographie » kaj ĝenerala sekretario de la kongreso, taksante 
nian movadon kiel esence internacian, tuj akceptis la aliĝon de 
la Belga Ligo Esperantista, kiu difinis kiel delegitojn ĉe la 
dirita kongreso S-ron O. Van Schoor kaj min mem ; ĝi komisiis 
nin raporti pri siaj agadoj, de sia fondo ĝis nuntempe.

Aliflanke mi scias ke diversaj fremdlandaj esperantistaj
organismoj ankaŭ sendos delegitojn al la kongreso.

»• •
Dum la daŭro de I'Ekspozicio estos organizata cento da 

paroladoj pri la plej diversaj temoj. Izi kunvenoj okazos en 
grandaj ĉambregoj de la Ekspoziciejo mem. Kvar el tiuj pa
roladoj, dedicitaj al Esperanto, respektive en flandra, franca 
germana kaj flandra lingvo, estos organizataj de la Belga Ligo 
Esperantista. La Centro Oficejo kaj U. E. A. ankaŭ sendos 
paroladantojn.

En la Maja numero de B. E. mi konigos la nomojn de 
la oratoroj kaj la tagojn kiam la paraladoj estos farataj.

Pliaj fremdlandaj samideanoj verŝajne aŭdigos sin. Ili tamon
eksciu ke nur tre malmultaj tagoj restas ankoraŭ disponeblaj.

*# #
La ĝuste dirita esperantista ekspozicio ne okazos en la 

granda ekspoziciejo de la Kamera Arbaro mem (Bois de la 
Cambre), sed en la Palaco de la 50a Datreveno (Palais du 
Cinquantenaire), alvenejo de Tervuren.

Gi formos parton de la grava tutmonda ekspozicio de la 
internaciaj asocioj kaj estos prizorgata de la eminenta, nelacig
ebla prezidanto de la Centra Oficejo, nia « grand oki man », 
Generalo Sebert, la klera kaj mondfama ano de la « Institut 
de France». En belega salono (6x6), ornamita per esperant
istaj emblemoj, estos elmetataj ĉiaspecaj esperantaj libroj, 
ĵurnaloj kaj dokumentoj. Grandformataj diagramoj montros 
la intersekvajn progresojn kaj la nuntempan disvastigadon de 
Esperanto.

En la Esperanto-salono ĉeestos ĉiam gesamideanoj el Bruselo 
kiuj, plej sindone, donos ĉiujn dezirindajn klarigojn al la 
vizitantoj.

#* *
En la sekvanta numero de B. E. mi esperas raporti pri 

specialaj propagandaj rimedoj, kiujn la fervora Bruselo komitato 
intencas uzadi dum la Ekspozizio.

Ĉiuokaze, malgraŭ la malfacilaĵoj de Tentrepreno, la leg
antaro de B. E. konstatos de nun, ke la Bruselaj esperant
istoj nenion preterlasis, por fari bonan impreson sur la mult
nombrajn vizitantojn, kiuj alfluos el la kvin mondpartoj al nia 
Mond-foiro.

A. Richardson .
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Kion celas la blinduledukado ?
AC

CI! blindulo devas labori ?
Ofte, kiam oni konsilas al gepatroj cle blinda infano sendi 

ĝin al speciala instituto, kiam oni diras ke tie ĝi lernos 
muzikon aŭ metion por poste gajni sian panon, la patro 
melankolie respondas per tia demando : « Cu blindan homon 
oni povas devigi al laboro? » Kaj la patrino energie aprobas: 
« Kiam nur restos al ni unu sola pankrusto, ĝi estos por la 
blindulo ».

Tia rezono montras la profundecon de 1'gepatra koro, 
montras la en ĝi ekzistantan trezoron da amo kaj kompato, 
da sindonemo kaj sinforgeso ; sed tiuj ecoj, pligrandiĝante 
pro 1’malfeliĉo mem de Tamata infano, malpligrandigas, preskaŭ 
forigas la gepatran antaŭvidon kaj inteligenton. Tia amo estas 
blinda, ĝi nur povas malfeliĉigi la amaton.

Ne nur iaj gepatroj, sed ankaŭ aliaj homoj, ĉu pro kompato, 
ĉu pro alia motivo, faras saman demandon : « Cu oni povas 
devigi blindulon al laboro ? Ĉu la homsocieto ne devas nutradi 
lin ? » Kaj centoj da blindaj laboristoj memfiere respondas : 
« Ni volas labori, kaj en laboro trovi nian sendependecon 
kaj homan valoron ».

Per tiu respondo la demando fariĝas : « Cu blindulo povas, 
scias labori ? » Tiun demandon mi provos respondi en la 
nuna artikolo.

Blindulo estas homo kripla ; al li mankas organo plejgrava, 
necesa por multa laboro ; sed li eskis homo tute ne malsana. 
Liaj fizikaj fortoj estas kiel niaj ; lia intelekto, volo kaj 
memoro tute ne malsuperas niajn ; kiel ni, li sopiras al vivo 
utila, al vivo intensa, al vivo vera. Se li povas atingi la ajon 
de sia sopirado, li estas kiel ni feliĉa kaj ĝuas la kontentecon 
devenantan de devplenumo, de' vivo laborplena, de celo kon
stante atingata. Tiam por li la blindeco ne estas plu la terura 
difektogo, kiun multaj timas kiel la pli grandan malfeliĉon 
sur tero.

Sed, se li ne povas atingi la celon de sia vivo, se por si 
mem kaj por aliaj li estas malgraŭ si senutila, se por ĉio li 
dependas de aliaj ; tiam li sin sentas vere malfeliĉa, kaj lia 
imago plifortiĝanta pro lia ĉiama nenionfarado, prezentas al 
li plej nigrajn bildojn. Tiam li sentas la mankon de ĉio, je 
kio lin senigas ĉiumomente lia blindeco ; senĉesa malkon
tento naskas en li malpaciencon kaj envion. Li rajtas al ĉies 
kompato, kaj konas tiun rajton ju pli bone des pli multe oni 
lin plendis de lia infaneco jam, des pli oni tiam penadis plen
umi liajn dezirojn malplej plenumindajn ; sed nun la gepatroj 
estas mortintaj, la gefratoj, kun kiuj li nun vivas, havas multajn
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aferojn por prizorgi, kaj la karaktero de la blindulo estas tiam 
postulema, tiom malfacila ; la kompato iom post iom fariĝis i odi
ferenco, malpacienco, kaj anstataŭ ol plendoj, la malfeliĉata 
plu nur aŭdas riproĉojn ; ja ofte oni riproĉas lin pri I’ pan
krusto, kiun li manĝas.

Ho ! tiam lia situacio estas terura ; kaj se Religio ne povas 
naski en lia malluma kaj senespera spirito refortigan kaj plialt- 
igan pensadon pri la venonta eterna vivo, pri rekompenco 
pro I’ suferoj, ho ve ! Malamo al homoj, malkontento kontraŭ 
Dio minacas eniri lian koron kaj tie mortigi ĉian senton indan 
kaj noblan.

Oni pardonu al mi tiun malĝojigan priskribon ; ĝi estas 
nur tro ĝusta, kaj ne nur por la solaj blinduloj ; ankaŭ 
por alispecaj kripluloj kun spirito kaj korpo sanaj, eĉ 
por normalaj homoj, kiuj, pro sia kulpo aŭ ne, ne atingas la 
celon de sia vivo.

Do, la blindulo devas labori, kaj trovi en laboro sian 
homan valoron.

Cu la blindulo povas kaj scias labori ?
Sen ia dubo lia lernpovo kaj laborpovo estas pli malpli 

limigataj ĉu en scienca, ĉu en arta, ĉu en metia aŭ manlabora 
fako.

De kiam Braille ebligis al siaj samsortanoj la skribadon 
kaj plirapidan legadon, la blindulo povas lerni ion kaj eĉ multe 
el ĉiuj sciencoj ; sed la kono de multaj el ili enhavas por li 
malgrandan aŭ nenian utilon ; tial oni devas elekti laŭ ĝuad- 
dono, homformo aŭ plivalorigo, kaj laŭ praktika utileco ; ankaŭ 
laŭ pli malpli facila akirebleco. En la institutoj oni sekvas 
komence la programon de la popolaj lernejoj, sed en la superaj 
kursoj la instruado superas kaj flankiĝas ĝin : historio, lingvoj, 
literaturo kaj poezio, aritmetiko, geograiio, aplikado de la akirita 
instruado al porvivaj demandoj, el tio konsistas la scienca 
elkulturo en tiuj kursoj.

N ur malofte scienco fariĝas profesio aŭ pangajnilo por la 
blinduloj : estas ja kelkaj advokatoj (du en Belgino), profesoroj 
(precipe en blindulejoj), konferencistoj, k. t. p. sed ili estas 
esceptoj. La scienco celas la ĝuad-donon, plivalorigon, kaj 
tiamaniere estas helpo tre grava, kelkfoje necesa al profesio.

En belarta fako, la blindulpovo estas ankaŭ tre limigata, ĝi 
nur ĉirkaŭprenas parolon, kanton, muzikon. Precipe tiu lasta estas 
por ili vera kaj profitdona profesio. En Francujo kaj Belgujo 
oni trovas grandnombron da orgenistoj, muzikprofesoroj kaj 
pianagordistoj ; ankaŭ da komponistoj, fest-aŭ koncertlud- 
antoj k. c.

En ĉiuj landoj oni instruas muzikon, sed ofte nur por- 
plezuran. En Belgujo kaj Francujo ankaŭ, krom la profesia 
muziko, oni instruas porplezuraj! muzikon. Tion mi nur povas 
laŭdi, ĉar en muziko ĉiu blindulo trovas ege grandan ĝuadon.



Sed estiis eraro, permesi ke tiu studado malutilu al profesia, 
ĉu muzika ĉu metia, formado de la lernanto ; ĉar en tia okazo 
ĝi povus nuligi la finan rezultaton de la speciala edukado, kaj 
reĵeti la blindulon en la nenionfarado!! kaj almozpeton.

Por ke muziko estu por blindulo vera profesio, li devas 
esti tre kapabla en la arto, sufiĉe klera kaj bone edukita. 
Korpaj difektoj malutilos al li, kaj eĉ lia sociala stato influos 
la sukceson.

En la ĝenerala homsoeieto la nombro de la laboristoj ege 
superas tiun de la sciencistoj kaj artistoj. En la blindularo 
tiu supereco estas malpli granda. Tamen mi devas certigi ke 
eraras multaj homoj opiniante, ke sufiĉas esti blinda por fariĝi 
muzikisto. Vere ĉiuj blinduloj ŝatas la muzikon kaj trovas 
en ĝi grandan ĝuadon ; sed ne ĉiuj deziras ĝin lerni, kaj 
multaj forlasas ĝian studon post ioma provo. Al ili oni 
instruas metion.

Inter la metioj ankaŭ ni devas elekti : unu taŭgas por 
la urbo, alia por ia kamparo ; unu estas facile lernebla kaj 
taŭgas por malpli lertaj ; alia postulas plian lertecon sed 
estas ankaŭ pli profitdona ; tiu ĉi estas nur parte farebla 
de blindulo, kaj taŭgus por laborejo, kie viduloj helpas ; 
sed ne por solrestanta blindulo ; alia ŝajnas bonega sub ĉiuj 
vidpunktoj, sed postulas pli da loko ol bavos en sia hejmo 
la plimulto el la blindaj laboristoj.

En la Belgaj institutoj estas faritaj multe da provoj : la 
ŝnur-,ŝu-kaj brosilfarado ne donis la esperitajn rezultatojn kaj 
estas ĝenerale delasitaj, la fabrikado de objektoj en ferfadeno 
nesukcesis ĝis nun, ĉar tiuj objektoj estas tro multspecaj 
kaj postulas tro da diferencaj iloj. Tiu metio estas parte 
tre farebla de blinduloj kaj sufiĉe profitdona ; sed la komercistoj 
postulas, ke unu fabrikisto povu ilin provizi per ĉiuj artikloj 
vendotaj.

Tri manmetioj venke trairis la provotem pon kaj fariĝis 
veraj pangajniloj por la blinduloj : la pianagordado, sed nur por 
la muzikistoj ; la seĝplektado per junkoj aŭ kano, kaj la korb
farado. Nova metio komencas sian provotem pon : la masaĝado, 
kiun instruis al deko da plenkreskaj blinduloj doktoro Daniel 
el Bruselo. La akiritaj rezultatoj estas tre kontentigaj, sed 
tiu profesio postulas multe da kondiĉoj ne plenumotaj de la 
plimulto da blinduloj.

Mi sufiĉe montris, ke la blinduloj devas, povas kaj scias 
labori ; ke ilia laborpovo estas limigata je malmultaj profesioj. 
Mi povas aligi, ke ili laboras iom plimalrapide, sed almenaŭ 
tiel bone, ofte pli bone, ol la viduloj. Do mi povas peti la 
bonkorajn esperantistojn, por ke ili helpu nin pliigi la klientaron 
de niaj protektatoj. 'i ion ili povas, precipe en grandaj urboj, 
kie ĉiam estas pianagordistoj, muzikprofesoroj, seĝoplektistoj, 
korbfaristoj (en Bruselo ok masaĝistoj). Mi havas la jarlibron
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de ĉirkaŭ 200 blindaj muzikistoj kaj laboristoj kun ilia adreso 
kaj profesio. Mi volonte ĝin sendos al ili, kiuj min petos 
por ĝi.

Mi finas per anekdoto ofte okazanta :
Gepatroj letere senkulpigas sin, ĉar pro malriĉeco ili ne 

povas viziti sian blindan infanon tiel ofte, kiel ili volus, ĉar 
ili ne povas fari al li pli da donacoj. La lernanto respondas : 
« Karaj gepatroj, ne malĝoju pri mi ; mi nenion bezonas ; la 
penso, ke post unu, post du jaroj, mi povos labori por vi, 
feliĉigas min kaj forpasigas rapide la tempon. »

Cu vi komprenas, karaj legantoj, kiom tia letero enhavas 
por ni da ĝuado, da rekompenco ; vi ĝin sentos mem, se vi 
povas helpi blindulon por plenumi tiun deziron : « labori 
por siaj gepatroj. »

Frato ISIDORO, profesoro ĉe la Reĝa 
Blindulinstituto de Woluwe (Bruselo).

L a  fluganta brigado.
La fluganta brigado ????
Tio estas la nomo de grupo, kiun starigis kelkaj Antver

penaj esperantistoj-biciklistoj.
La « flugantaj brigaduloj » celas organizi ekskursojn kaj 

fari samtempe propagandon por Esperanto.
For partopreni en la « brigado - ne estas postulate 

subskribi iun ajn dokumenton aŭ pagi iun ajn kotizon. Sufiĉas 
ke oni estu bicikletistfinjo kaj esperantist(in)o, ke oni ĉeestu 
la rendevuon, kie la ekskursantoj kunvenas, kaj kuniĝu kun ili.

Jen la programo de la unuaj ekskursoj projektitaj :
Dimanĉon, le 24.au de Aprilo, je la 2a ptm. Kunvenloko : 

Alvenejo de I’Komerco, apud le Nederlanda teatro- E s kurso 
al Mariaburg kaj ĝia ĉirkaŭaĵo ; vizito al la grupo « Verda 
Flago ».

Dimanĉon, la ian de Majo, je la 2a ptm. Kunvenloko : 
Alvenejo de I’Artoj, apud la nacia Banko. Ekskurso al Boom 
kaj \Villebroek ; vizito al la tieaj grupoj.

ĵaŭdon, la san de Majo (Ĉieliro) je la 2a ptm. Kunvenloko : 
Alvenejo de I’Komerco apud la Nederlanda teatro. Ekskursi 
al S-ta Nikolao (Or. FI ) ; reveno laŭ Teutsche, Bornhem, Puurs.

Dimanĉon, la ban de Majo, je la ia ptm. Kunvenloko : 
Alvenejo de I’Artoj apud la nacia Banko. Ekskurso al Heren- 
thaïs, laŭ Liero kaj Bouwt I, — Reveno laŭ Grobbendonk, 
Massenhoven, Oelegem, W ij negan. B r i g a  D ULO.

B. E . anoncos p lezure ĉ ium onate  la ekskursojn  p ro jek tita jn  de  la 
« F lu g a n ta  B rigado » kaj esperas ke m u lta j gesam ideanoj aliĝos a l ili.

L a  e n tre p re n o  estas sen rezerve  laŭd inda kaj im itinda.
B rigadu lo j, vi estas pravaj ! B. li.



La servo de Egoisto
Mateo. — Bonan tagon, najbaro Simono. Hodiaŭ mi devos 

vojaĝi tri aŭ kvar mejlojn ; ĉu vi ne povus prunti al mi vian 
ĉevalinon ?

Simono. — Mi tion farus tre volonte, najbaro Mateo ; sed 
tuj mi devos veturigi tri sakojn da greno al la muelejo. Mia 
edzino bezonas farunon hodiaŭ vespere.

Mateo. — La muelilo ne muelas hodiaŭ. Mi aŭdis, ke la 
muelisto diris al la granda Tomaso, ke pro tro malmulte da 
akvo la rado ne povas turniĝi.

Simono. — Ĉu estas vere 't Tio estas tre malagrabla por mi. 
En tiu ĉi okazo mi devos rajdi en la urbon por aĉeti farunon. 
Mia edzino estus en malbona humoro, se mi ne farus tion.

Mateo. — Mi liberigos vin de tiu rajdado. Mi povas prunti 
al vi tiom da faruno, kiom vi bezonos.

Siniono. — Ho, tiu ĉi faruno eble ne taŭgos al mia edzino 
ŝi estas tre elektema.

Mateo. — Eĉ se ŝi estus centoble pli elektema, tiu ĉi faruno 
bone taŭgus ! Estas ja faruno cl greno kiun vi mem vendis al mi, 
dirante, ke ĝi estas la plej bona greno kiun vi rikoltis.

Simono. — La tuta greno kiun mi vendas, estas bonega. 
Vi scias, neniu faras servon pli volonte ol mi ; sed la ĉevalino 
ne volis manĝi hodiaŭ la pajlon. Mi timas, ke ĝi ne povos iri.

Mateo. — Me maltrankviliĝu pro tio ; mi donos al ĝi sufiĉe da 
fojno dum la vojiro.

Simono. — La fojno estas multekosta, najbaro !
Mateo. — Estas vere, sed kion fari ? Pro bona afero oni 

malŝparas.
Simono.— Ni havos nebulon ; la stratoj estos glitigaj. Se 

vi rompos piedon...
Mateo. — Ne timu ! Via ĉevalino iras bone. Cu vi ne diris 

ĵus ke vi devas veturi muelejon ?
Simono, — Sed mia selo estas disŝirita kaj mian kondukilon 

mi forsendis por fliki ĝin.
Mateo. — Feliĉe mi havas selon kaj kondukilon.
Simono. — Via selo ne konvenos al mia ĉevalino.
Mateo. — Nu bone ! Mi do pruntepetas tiun de Karlo.
Simono. — Gi ne konvenos pli bone ol via.
Mateo. —  Mi iros preter la kastelo de sinjoro grafo. La 

staflakeo estas mia amiko ; inter dudek seloj, kiujn havas lia 
sinjoro, li certe trovos unu kiu konvenos.

Simono. — Certe, najbaro, vi scias,neniu estas pli komplez
ema por siaj amikoj ol mi, kaj volonte mi pruntus al vi 
mian ĉevalinon. Sed pasis jam dekkvar tagoj de kiam ĝi estis 
laste striglita. Giaj kolharoj no estas ordigitaj. Se oni ĝin 
vidus nur unufoje en tia stato, mi ne ricevus por ĝi pli multe 
ol dek talerojn, se mi volus ĝin vendi.
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Mateo. — Unu ĉevalo baldaŭ estos striglita. Mi havas 
serviston, kiu faros tion dum kvarono da horo.

Simono. — Povas esti, sed jus mi ekpensis, ke ĝi devas 
esti fergarnita.

Mateo. — Bone. Ĉu ne loĝas la hufforĝisto nur du domojn 
apud ni ?

Simono. — Jes ! Hufforĝisto de la vilaĝo por mia ĉevalino ! 
Eĉ mian azenon mi ne konfidus al li. Povas ĝin fergarni nur 
la hufforĝisto de la reĝo.

Mateo. — Nu mi ja iros tra laurbo preter lia pordo.
Simono. — (ekvidas sian serviston kaj vokas lin). — Franco, 

Franco !
Franco. — (alproksimigante) Kion vi deziras, Sinjoro ?
Simono. — Estas tie cignaj baro Mateo, kiu volas prunti de 

mi mian ĉevalinon. Vi scias, ke ĝi havas grataĵon sur la 
dorso, tiel larĝan kiel mia mano. (Dume li faras signon al 
Franco per la okuloj). Iru rigardi, ĉu la haŭto resaniĝis. Mi 
pensas, ke jes. (Franco foriras, farante signon, ke li komprenis). 
Donu vian manon al mi, najbaro. Mi havos nun la plezuron 
fari al vi komplezon. Oni devas helpi sin reciproke en la 
vivo. Se mi nun rifuzus al vi la servon, en alia okazo vi 
rifuzos al mi, tio estas tute simpla. Estas bone por mi, ke 
miaj amikoj trovas min ĉiam, se ili min bezonas. (Franco 
revenas). Nu, Franco, kia estas la vundo?

Franco. —  Kia ĝi estas, Sinjoro? Vi, diris, ke ĝi estas larĝa 
kiel via mano — vi devus diri, ke ĝi estas larĝa kiel miaj ŝultroj. 
La bedaŭrinda besto ne estas en stato fari eĉ unu paŝon. Kaj 
cetere, mi ĝin promesis al via baptopatro Eleso por veturigi 
sian edzinon al la foirejo.

Simono. — Ha, najbaro, estas tre malagrable por mi, ke 
la aferoj turnis sin tiel. Mi farus ĉion por prunti al vi mian 
ĉevalinon. Sedmi ne povas ofendi baptopatron Bleson. Vi vidas, 
kiel sincere mi bedaŭras tion.

Mateo. — Mi ankaŭ sincere bedaŭras tion pro vi, mia kara 
Simono. Sciu, ke mi ricevis karton de 1’administranto de 1'bienoj 
de lia grafa mosto, kiu vokas min al li. Ni faros kune negocon. 
Li sciigis al mi, ke, se mi venus tagmeze, li povus doni al mi 
oficon ĉe la faligado de arboj en parto de Tarbaro. Proksim
ume cent dukatojn mi gajnus ĉe tiu afero, kaj dekkvin aŭ 
dudek vi povus gajni, ĉar mi pensis transdoni al vi parton 
de la laboro. Sed...

Simono. — Kiel ? Dekkvin aŭ dudek dukatojn, vi diras ?
Mateo. —  Jes,eble pli multe ; sed ĉar via ĉevalino ne estas 

en stato por iri, mi iros peti pro ĉevalo la alian ĉarpentiston 
de la vilaĝo.

Simono. — Ho, vi ofendus min, mia ĉevalino estas tute je 
via dispono. He, Franco, Franco, iru tuj al baptopatro Bleso, 
kaj diru al li, ke mi ne povos prunti mian ĉevalinon al lia
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edzino, ĉar najbaro Mateo ĝin bezonas, kaj ini ne povas rifuzi 
la servon al mia plej bona amiko.

Mateo. — Sed kion vi faros koncerne la farunon ?
Simono. — Mia edzino povos atendi dekkvar tagojn.
Mateo. — Kaj via selo, kiu estas disŝirita ?
Simono. — Estis la malnova, pri kiu mi parolis. Mi havas 

unu tute novan, ankaŭ novan kondukilon mi havas. Mi ĝojas, 
ke vi uzos ĝin la unuan fojon.

Mateo. — Do mi lasos fergami la ĉevalinon en la urbo ?
Simono. — Vere, mi forgesis, ke la najbaro antaŭhieraŭ fer- 

garnis ĝin ! Kaj oni devas diri, ke li tion faris tre bone.
Mateo. — Sed la bedaŭrinda besto havas ja tiel larĝan 

vundon sur la dorso, kiel diris Franco ?
Simono. — Ho, mi ja konas tiun sentaŭgulon, li volonte 

ĉion trograndigas. Mi vetas, ke la vundo ne estas pli granda 
ol mia malgranda fingro.

Mateo. —  Sed oni devas ĝin ankoraŭ strigli, ĉar de dekkvar 
tagoj....

Simono. — Ho, ho, tion mi volus vidi ! Eĉ ne dum unu 
tago de 1’semajno mi permesus lasi ĝin nestriglitan.

Mateo. — Do almenaŭ oni donu al ĝi ion por manĝi, ĉar 
vi ja diris, ke ĝi rifuzis manĝi la pajlon.

Simono. — Tion ĝi faris nur pro tio, ĉar ĝi estis satigita per 
fojno. Ne timu, ĝi portos vin kvazaŭ birdo. La vojo estas 
seka, ni ne ricevos nebulon, mi deziras al vi bonan vojaĝon 
kaj bonan negocon. Venu, venu, suprensalte ni ne perdu eĉ 
momenton ! Mi tenos por vi la piedingon.

Bertha L kipelt, esperantigis.

E S P E R A N T O  F A C I L A

A L  L A  N O V U L O J

Kiam ni lernis fremdajn lingvojn dura nia juneco, oni 
devigis nin fari multe da ekzamenoj. Ne ankoraŭ bone sciante 
la lingvojn, ni jani vizitis la fremdajn landojn, ni parolis kun 
francoj, angloj, germanoj ; poste ni korespondis kun ili. Tamen, 
nur post multjara studado, ni sukcesis plibonigi nian situacion, 
dank’al la konado de tiuj lingvoj.

Vi, novuloj pri Esperanto, vi nur studis dum kelkaj 
monatoj, kaj mi estas certa, ke jam nun vi lerte legas, 
interparolas kaj korespondas en Esperanto kun sani - kaj 
alilandanoj.

Kiu el niaj kunlernantoj povis supozi, antaŭ unu kvar
o n a n  tj aro, ke iani ni lernus fremdan lingvon, kiu prezentas
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nenie! malfacilan gramatikon kiel la germana lingvo, neniel 
senregulan elparoladon kiel la angla, neniel teruran sen logikecon 
kiel la franca ?

Tamen tia lingvo ekzistas nun, estas lernata dum nur 
kelkaj monatoj, ne, semajnoj, kaj ebligas nin komuniki, ne 
kun unu nacio, sed kun ĉiu civilizita popolo de I’ mondo !

Ĉu la kono de tia lingvo ne estas bonaĵo i) por vi, novuloj ? 
kaj ankaŭ por la homaro ?

Certe, ĝi estas la plej fama paŝo a! la universala paco 
kaj frateco I La Esperantistoj rajtas postuli la Nobel-premion por 
sia glorinda majstro, D-ro Zamenhof !

** #
Baldaŭ la kursoj pri Esperanto finiĝos. Sed via tasko, 

novuloj, ne estos plenumita z").
Vi unue pruvos 3) vian kapablecon per 1’akiro de Esperanta 

diplomo. Estonte, multe da grupoj organizos oficialajn ekza
menojn por siaj membroj, kiuj tiamaniere povos montri ke ili 
scias iom pli ol ĉiam nur ripeti : K iel vi fartas f  — Bone — Jes — 
k. t. p. Ili volos pruvi ke la malgranda nombro da lecionoj 
ricevitaj sufiĉas por esprimi la ĉiutagajn ideojn, lli pruvos la 
facilecon, lernebleco!!, belecon de Esperanto.

Poste vi, novuloj, utiligos la lingvon en via rilatado kun 
alilandanoj, kun najbaroj francaj, germanaj, rusaj, anglaj, 
hispanaj, italaj, kun la malproksimaj Hindoj, Japanoj, kaj aliaj.

Tamen, ne forgesu ke, se unullanke, Esperanto donacas 
4) vin per siaj favoroj, aliflanke, Esperanto postulas vian 
helpon, por ke ĝi povu vivi, kreski, prosperi.

Ĉar Esperanto ne ekzistas ankoraŭ nature kiel la angla 
aŭ alia lingvo. Esperanto ekzistas kiel kredo, konvinko, 
religio, kiu devas triumfi kontraŭ aregoj da indiferentuloj, 
nekreduloj, ĵaluzioj.

Vi do iĝos fervoraj propagandistoj por Esperanto. Vi 
legos niajn propagandajn ĵurnalojn kaj broŝurojn, por armi 
vin per trafaj argumentoj kaj hela lumo, vi disvastigos la 
lingvon voĉe kaj skribe, vi donos instruadon, paroladojn, k.t.p. 
(Legu* Esp. facilan » en la n-ro i i  — 12a, lajaro , de « Belga 
Esperantisto ».)

Kaj, se iam oni atentigas vin pri la ekzisto de ia plagiato de 
nia lingvo, vi facile montros ke tiu plagiato neniel egalvaloras 
nian karan Esperanton ; kaj por silentigi la kontraŭulojn, vi 
nur diru : « Nu, parolu do vian lingvon inter vi, mi aŭskultos ».

Vi tiam rimarkos kun mirego, ke tiuj, kiuj false atakis 
Esperanton per vanaj 5) teorioj,... tute ne kapablas paroli 
sian lingvon.

Ŝajnas fakte ke, dum ia kongreso antaŭ kelkaj semajnoj, 
la famaj Idistoj post kelkaj minutoj devis forlasi sian lingvon, 
por alpreni kaj ĉiam paroli nacie !
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Malafakte, ni povas certigi ke, ĵus ĉirkaŭ la tempo de tiu 
kongreso, kiam en iu popola pariza teatro la parodisto 
Schwartz demandis al la publiko « ĉu iu el la aŭskultantoj 
konas Esperanton ? » proksimume 200 personoj levis la manon.

Kiam ekmontris sin la nuntempa bicikleto sur la bulvardoj 
de la urbo, la dudek komizoj de la komercisto Ponjono treege 
pridiskutis la valoron de la nova elpensitaĵo.

Ian lundon matenon, la kasisto Telop alvenis biciklete 
antaŭ la ofico kaj rakontis pri la bela bicikleta ekskurso, 
kiun li faris la antaŭan tagon sur la kamparo, pri la rapideco, 
je kiu li revenis de Meĥleno al Antverpeno, k.t.p.

Iom post iom la komizoj de S-ro Ponjono aĉetis bicikleton, 
ĝis fine ĉiu posedis elegantan maŝinon, — ĉiuj krom 6) la junaj 
Riksko kaj Fiksko, kiuj loĝis en malriĉa antaŭurbo 7) kaj ne 
enspezis sufiĉe por fari tian grandan elspezon 8).

Ho ! kia ĝojo por la oficistoj ! Oni ekskursis pare, are,familie, 
al la kamparo, al aliaj urboj, al Ardenlando, al Germanujo !

Tio estis la situacio antaŭ 14 ĝis 15 jaroj. — Kaj nun ?
Nun, nur du Ponjonaj komizoj ankoraŭ bicikletveturas : 

Riksko kaj Fiksko, kiuj aĉetis okaze bonan malnovan maŝinon, 
per kiu ili venas al la ofico preskaŭ ĉiutage.

Tamen la nombro da b ic ik lis to j senĉese pligrandiĝis. 
Sed rimarku ke en tiu nombro ĉiam ekzistas du specoj da 
sportistoj : la aro da bici ki ermanian toj kaj la aro da praktik
emulo]....

Tiun rakonteton mi raportis por vidigi vin, ke ankaŭ en 
la movado por la tutmonda lingvo ekzistas du grupoj : la 
lingvolernantoj (amasego) kaj la praktikemuloj (ĝis nun nur areto).

Nu, neniel senkuraĝigu, ĉar vi vidas ke kelkaj fervoruloj 
de la lasta jaro forlasis la vicojn : estas nepra okazontaĵo en 
ĉiu movado ; ilin anstataŭas aliaj lingvolernantoj.

Sed atentu precipe pri la praktikemulo] : ili estas la 
Rikskoj kaj Fikskoj de nia movado, ili devas igi la forton de 
Esperanto !

Direktu do vian propagandon al tiuj personoj el via socia 
rondo, kiuj povos tiri profiton el la praktika uzado de Esper
anto, kiuj pro sia profesio enspezos aŭ ĝuos plie per peres
peranta komuniko kun ĉiaj fremdlandanoj ; alivorte, varbu 
komercistojn, maristojn, artistojn, inĝenierojn, maŝinistojn, k.t.p.

Pligrandigi tiun aron da prakti kemuloj, tiun kernon da 
Esperantistoj : jen, novuloj, via celo.

La dato de la tutmonda kongreso de Antverpeno alprok
simiĝas : ni senhalte laboru ĉiuj por tiu nova triumfo de 
Esperanto I S k a l d o .

K la rig o j : i) bonaĵo, weldaad,bienfait ; — 2) plenumi, vervullen,accomplir ; 
— 3) pruvi, bewijzen, prouver ; — 4) donaci, beschenken, faire cadeau de ; — 
5) vana, ijdel, vain : — 6) krom, buiten, sauf ; -  7) antaŭurbo, voorstad, 
faubourg ; — 8) elspezo, uitgave, dépense.
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H  U MO R A J O J
AUTUNO, PRINTEMPO

Estis aŭtuno, la tagoj mallongigis, la vetero fariĝis pluv
ema, kaj la vento disblovis la foliaron, falantan de laurboj.

Sur 'la kamparo preskaŭ la tuta laboro estis finita kaj la 
farmmastro nur serĉis pretekston por forigi sian serviston.

— Rigardu, li ekkriis, jen leporo kiu kuras sur la tegmento !
— Ne estas leporo, mastro, estas kato !
— Se vi ne diras, I- e estas leporo, mi eksigas vin !
— listas leporo, diris la servisto.
Printempo estis alveninta, la ĉielo heliĝis kaj bluiĝis, kaj 

se estis multe da laboro sur la kamparo, ne estis sufiĉe da 
laboristoj por ĝin kulturi.

— Vidu, diris la servisto al la farmmastro, jen kato, kiu 
kuras tra la trifoli kampo !

— Vi eraras, estas leporo !
— Se vi ne diras ke estas kato, mi tuj forlasos vin.
— Estas kato, diris la farmastro.

MALSAMA
Tine,mia servistino, tranĉis en sian dikan fingron kaj montris 

la vundon al la laktvendisto.
— Estas nenio, diris tiu ĉi. Sed se la vundo estus okazinta 

tie ĉi — li montris sian mezan fingron — estus estinta pli grava !
— Kaj kial ?
— Car tiam, mi mem sentus la doloron, respondis malice 

la laktvendisto.
ENVI PLENA

A
Si. — Kial vi ne edziĝas? Cu vi ne estas sufiĉe aĝa?
Ei. — Ho, jes !
Si. — -̂u vi ne estas sufiĉe riĉa ?
Li. — Ho jes !
Ŝi. -  Nu ?
Li. — Mi ne estas sufiĉe freneza.
Ŝi, — Bona Dio ! Kie' freneza vi do devas esti ?

--------------------- se ------------------ —

P R O B L E M O J ’1
1. — L o g o g rifo -M c tag ram o . Respektinda virino. — 

Ŝanĝu ŝian koron, vi trovos nutrajon precipe por bestoj. — 
Forprenu ambafian kapon, vi havos agrablan trinkaĵon kaj 
ian agadon.

2. — E n p e n e tr ig in ta j  v o rto j. Tiujn ĉi dekunu grupojn 
da literoj ordigu tiamaniere, ke, kuniginte kaj anagramiginte 
la literojn de la ia, 2a, 3a, grupo ; poste tiujn de la 2a, Mi, 
4a ; poste de la 3a. 4a, 5a, k. t. p. ĝis la 9a, ioa, n a , vi trovu 
naŭ vortojn (substantivoj) signifantajn : malbonvola sento — 
metala bildo — malbona diaĵo — monero — nobela titolo — ligna 
ujo — skribitaĵeto — kara infano— idolano.

(i) Oni sendu la solvojn antaŭ la 15a de Septembro al 5-ro F r .  Schoofs, 
sekretario de la Redakcio 49, Kleine Beerstraat, Antwerpen (49, rue de la 
P'* Ourse. Anvers), Prefere skribitajn sur poŝta karto. Oni povas ankaŭ sendi 
la solvojn de la antaŭe aperintaj problemoj.

Kn la lasta numero de la 2a jarkolekto ni publikigos la nomojn de 
la solvintoj. Oni povas respondi pseudonime.

Belaj premioj estos aljuĝata].



Jen estas la i i  grupoj : de — et — ho — mo — ii — am — 
ar — al — fo — on — ie.

(Por faciligi la solvon, on — ar — bo =  5-6-7.)
3. — M e t a g r a m a  c e n o .  K i e l  k v a r p i e d a  b e s t o  f a r i g a s  

d u p i e d a  : Musĉasisto — haŭta elkreskajo — kunveno — agrabla 
kaj saniga trempo — bona farto — bruo — io, kion oni ellernis

bi
kaj saniga 
— nun famega birdo. PL A N T A M ).

-xxyx-

D I V E R S A J  I N F O R M O J
S-ro K a re l R u th a n , redaktoro de r« Studento », Jedna ui, Ĉis 24, 

Tralia (Praag, Prague) 516-11. deziras korespondi pri studentaj aferoj kun 
samideanoj. Interŝanĝo de studentaj gazetoj. Stenografio Aŭro.

La aperonta n-ro 4-5 de « Studento » estos presata tipografie, kun 
vera studenta enhavo.

« Studento eestas internacia organo por korespondado in ter studen toj.
A lvoko. — S-ro W is s in g e r  R ic h a rd , reĝa hungara bestkuracisto en 

Hodzag, teritorio Bars-Bodrog, Hungarujo, deziras interrilati kun siaj 
diverslandaj kolegoj kaj ekscii per iliaj naciaj fakaj organoj pri iliaj cir
konstancoj (?).

Li deziras interŝanĝigi la plej interesajn artikolojn publikigitajn en la 
diverslingvaj bestkuracistaj revuoj, kun mallonga resumo en Esperanto.

E k sk u rso . — Pre interesa ekskurso por esperantistoj estos organizata 
dum la venonta somero en Svcdujo. La ekskursantoj kolektigos en Kopenhago, 
de kie ili ^ m a rv e tu ro s  la 2ian de Julio, por viziti intersekve Malmo, 
Stokholmo, Karlstad, TrOlhattan kaj Gotemburgo. La vojaĝo dati ros ok

r n kaj estos tre malmultekosta.
.a samideanoj kiuj deziras partopreni en ĝi kaj havi pliajn informoj.! 

estas petataj sin turni al S-ro Agao he, i i , rue Flachat, Parizo, afi al la 
Sekretario de la redakcio de B. E ., S-ro Frans Schoofs, 49, Kleine 
Beerstraat (R. de la Pte Ourse), Antwerpen (Anvers).

L a  K lubo p o r  r o n d i r a n ta  m a n u sk c ip t-g a z e to  * ( iam  p li bone Î » 
mankas nuntempe reprezentanton de la flandra lingvo.

Ni petas ke la liandraj amikoj, kiuj sin interesas pri tiu afero, sin 
turnu al la Klubestro, S-ro John Lundgren, Hedemora (Svedujo), afi al 
S-ro Frans Schoofs, 49 Kleine Beerstraat, Antverpeno.

El la  O kciden to  de Usono. — La komerca klubo de Portland, 
Oregon (Usono), bonvole donos al la esperantistoj ĉiaspecajn informojn
tiri la lando Oregon, speciale pri ĝia ĉefurbo Portland, kiu enhavas 250.000 
oĝantojn.

Oregon deziras ke la tuta mondo konatiĝu kun ĝiaj riĉaj produktoj. 
Oni estas petata skribi al S-ro T om R ichardson , administranto. 

Po rtla n d , Oregon. U. S. A.

tagojn

j E L GA k r o n i k o
A'i insiste petas ciujn grupojn kaj ankaŭ la izolitajn 

samideanoj n y ke ili sendu kiel eble plej akurate informojn 
pri sia societo aŭ ĉiaspecajn sciigojn pri. Esperanto, plej'malfrue 
la zsan de ĉiu monato, al la Direktoro de « Belga Esperanl
isto », 26, Arendstraat (rue de V Aigle) y A Oliver peti {Anvers). 
7 re dankeme nia redakcio ankaŭ ricevos la ĵurnalojn, enhav
antajn artikolojn pri nia movado.

A n tv erp en o . — La Antverpena urbestraro denove montris sian bonvol
emon al Esperanto, aljuĝantc ĉiujaran helpmonon da loo frankoj al la 
grupo Suda k u m o . Estu rememorata tie ĉi ke ĝi ĉiujare donacas 300 frankojn 
al la Antverpena Grupo Esperantista  (de 1906) kaj 200 frankojn al la Verda 
Stelo (de 1908).

Laŭdinda ekzemplo por aliaj urboj !
— La Antverpena Grupo Esperantista organizas intiman feston, okazontan 

la 23an de Aprilo, kaj memorigos la ;an datrevenon de sia fondo la 3oan 
de la sama monato, per festmanĝo en la sidejo de la grupo, Taverne Royale, 
39, Groenplaats (Place Verte).

BOOM. — La i9an de Januaro okazis la ĝenerala kunveno de la 
liaom a Grupo Esperantista. Eli mallonga parolado S-ro J. Clerbaut klarigis



al -la novaj .membroj la celadon de la grupo kaj la ĉefajn artikolojn de 
la regularo.

S-ro Cam. Hal, kasisto, legis raporton pri la financa stato, kaj S-ro 
Cani. Babilon raportis pri la nuna tuacio’kaj pri la agado de la grupo duni 
1909. Ambaŭ raportoj estis varme aplaŭdata^ tiu de la sekretario cstos 
presata kaj disdonata al ĉiuj grupanoj.

B R U SE L O . — La urbestraro de la ĉefurbo fondis oficejon, kie la 
fremduloj povas akiri sciigojn pri loĝejo.

Tiu oficejo troviĝas apud la Komerca Borso, en la malnova tramatendejo. 
Oni tie parolas france, Handle, germana, angle, ioni hispane kaj hungare 
kaj... e sp e ra n te ..

— Je Sabato, la 12a de Marto, S-ro D-ro Ilanauer klarigis, en tre in
teresa parolado, al la anoj de la « Brusela Grupo Esperantista » • sian 
metodon por la instruado de Esperanto. Nia klera samideano montris la 
mehanismon de nia kara lingvo uzante grandajn kartojn, sur kiuj estas 
presataj radikvortoj, gramatikaj finaĵoj kaj afiksoj ; tiamaniere estas eble 
montri, en malpli ol unu horo, la tutan kunmetadon kaj la admirindan 
logikecon de Esperanto.

— Samideanoj el A lelu jo , Germanujo, Francujo kaj Anglujo vizitis la 
grupon duni la monato de Marto.

—  La Brusela grupo kaj la «Zam enhof» ne forgesas la S o ld o n  p a r  
E s p e r a n t o  kaj kolektas por ĝi je ĉiu kunveno.

Niaj Bruselaj amikoj esperas ke ĉiu belga grupo sekvos ilian ekzemplon.
C H A R L E R O I. — En sia lasta ĝenerala kunveno la K a r lo t e ĝ a  G r u p o  

E s p e r a n t is ta  elektis sian komitaton jene :
Prezidanto : S-ro L. Del vaux, profesoro en la Rega Ateneo, 23, Boulevard 

Joseph II ;
Sekretario : S-ro F. Phi lippens, profesoro en la Reĝa Ateneo, 44, rue 

du F ort ;
Kasisto : S-ro A. Con n son. kalkulisto, boulevard Pierre Mayence ;
Bibliotekistino : S-ino V. Galant, fremdlingva profesorino, rue Fagnart ;
Komisario : S-ro De Wandre, militista kuracisto, rue Chapelle-Huart.
G EN TO . — Kelkaj junaj studentoj fondis antaŭ nelonge, dank’al la 

iniciativo de S-roj Paŭlo Mast kaj Jozefo Cnudde, grupeton por la lernado 
de Esperanto kaj por ĝia propagando in te rla  junularo. Cis nun il i’, ne estas 
multnombraj, seti ili estas entuziasmaj kaj persistemaj. Kaj, ĉar laŭ nia 
korespondanto, la (lentanoj estas la plej « obstinaj * homoj kiuj ekzistas, 
oni povas esperi ke en la nuna okazo la « obstineco » de la Genta junularo 
sukcesos produkti bonegajn rezultatojn por nia inovado.

P E R U  W E L Z . — S-ro Renaud-Richez, delegito de U. E. A. kaj negoci
isto pri marmoroj, dezirante pruvi la taŭgecon de Esperanto kaj la nedis
kuteblan utilecon de U. E. A. laŭ komerca vidpunkto, sendis al delegitoj 
en ĉiuj mondpartoj respond poŝtkartoj n por peti informojn pri marmornegoco.

I-a respondaro estos bonega propagandilo por nia movado, precipe en
komercaj rondoj.

Hei Esperanto in den Vreemde
A R G E N T IN IË . -  Den 25«" Mei 

wordt te Buenos-Aires, ter gelegen
heid der 100e verjaring van de Repu
bliek, een groote tentoonstelling ge
opend.

Door de zorgen van den « Propa
ganda klubo esperantista » wordt bij 
deze ten tornisto i Ung een esperantische 
afdeeling ingericht, tot welke al de 
esperantisten worden uitgenoodigd 
om bij te dragen door het toezenden 
van allerlei tijdschriften, boeken, 
vlugschriften en handelsartikclcn, die 
met het Esperanto betrekking hebben.

Adres: Casilla de Correo, 737, te 
Buenos-Aires (Argent ij nsche Repu
bliek).

B O S N IË .— Te Sarajevo.de hoofd
stad van het « fiere Bosnie » werd 
onlangs de groep « La Stelo Bosnia » 
gesticht, waaraan vele notabele per
sonen der stad deelnemen, en die 
reeds 120 leden telt.

L’Espeiamo à l’Étranger
R É P U B L IQ U E  A R G E N T IN E .

— A l’occasion du iool,,e anniversaire 
de la République Argentine, uno 
grande exposition sera ouverte ii 
Buenos-Aires, le 25 mai prochain.

Par les soins du « Propaganda 
klubo esperantista» une section es
perantiste sera organisée à cette expo
sition : les espèrantistes sont priés d’y 
contribuer en envoyant des revues, 
des livres, des brochures et des arti
cles de commerce qui se rapportent à 
l’Espe ranto.

Adresse : Casilla de Correo, 737, à 
Buenos-Aires (République Argen
tine).

B O SN IE . — Il y a quelque temps 
fut fondé à Sarajevo, la capitale de la 
« hère Bosnie » le groupe « La Stelo 
Bosnia », qui compte déjà plus de 120 
membres, parmi lesquels se trouvent 
beaucoup de notables de la ville.
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H et bestuur der groep verzoekt aan 
al de samideanoj de toezending van 
allerlei * e sp e ra n tis ta j », ook van 
geil lust reenle postkaarten.

Adres : Josip Eiselt, bestuurder van 
het gymnasium, te  Sarajevo.

B U L G A R IE .— Uit Tirnova wordt 
de aanstaande verschijning van «Turka 
Esperantisto » gemeld, die vooral de 
esperantism e propaganda onder de 
Bulgaarsche Turken zal De vorderen.

D U ITSC H L A N D  — De « Deut
sche Postzeitung » (nr i. 1910) bevat 
een merkwaardig artikel, waarin Es
peranto aan de postbeambten aanbe
volen wordt. In Maagdeburg werd de 
« Germana poŝta kaj telegrafa unuigo 
por Esperanto» gesticht.

— H et congres der Duitsehe espe
rantisten, dat in de Lente van dit jaar 
te Augsburg moest plaats hebben, 
werd verdaagd tot op het einde van 
Juli. Een leergang van Esperanto 
wordt in deze stad gegeven, waar
aan 55 policieagenten en 3 bedienden 
van den tram deelnemen. De kursus 
heeft plaats in een lokaal, kosteloos 
door ae stad bezorgd, die overigens 
al de kosten op zich neemt.

— In Berlijn worden voor het 
oogenblik acht leergangen gegeven ; 
te Charlottenburg hebben geregelde 
esperantische bijeenkomsten plaats 
in het studon ten hei m, onder de leden 
der esperantische afdecling der « Wil- 
denschaft». Nieuwe kursussen werden 
ingericht te Drcsdon, Frankfurt a/O, 
Gotha, Hanovcr, Niedersedlitz, Til- 
sitt en Wurzen i. Sa.

— Te Kattowitz wordt aan de 
spoorwegbeambten, met de hooge 
goedkeuring van het beheer, onder
wijs in Esperanto gegeven.

— In Leipzig is een gidsboek der 
stad, in Esperanto, verschenen.

F R A N K R IJK . — Het congres 
der Fransche esperantisten der depar
tementen Nord, Pas dc-('alais en 
Somme zal den 5® Juni a. s. te 
Amiens plaats grijpen.

Het is te hopen dat het door ver
scheidene Belgische esperantisten zal 
bijgewoond worden.

De inschrijvingsprijs bedraagt 5 fr. : 
hierbij is begrepen de deelneming 
aan het feestmaal.

Voor alle inlichtingen .wende men 
zich ti .t den heer A. Charlet, 58, rue 
Jeanne d’Arc. Amiens.

— Welgelukte esperan!ische fees
ten werden in den laatsten tijd gege
ven te Bordeaux, Luçon, Havre, 
Nice, S* Etienne en Villeneuve, waar
bij men tevens de ongein k k igon her
dacht, die onlangs door de overstroo- 
mingen geteisterd werden, ook te 
Arcucil-Cachan (Seine), waar de heer 
Carlo Bourlet als redenaar optrad en 
eene geldinzameling gedaan werd, die 
150 fr. opbracht.

Le comité du groupe prie les sa
mideanoj de bien vouloir lui envoyer 
toutes sortes d' « esperantistaj©} » ; il 
desire aussi recevoir des cartes posta
les illustrées.

Adresse : Josip E isclt, directeur du 
gymnase, à Sarajevo.

B U L G A R IE . — On annonce de 
Tirnova la prochaine apparition de 
« Turka Esperantisto », Jon t le but 
principal est de favoriser la propa
gande espérantiste parmi les Turcs 
bulgares.

A LLEM A G N E. — La « Deutsche 
Postzcitung » (n° 1, 1910), contient un 
remarquable article, dans lequel E s 
peranto est recommandé aux em
ployés des Postes. A Magdebourg a 
é té  fondé la * Germana poŝta kaj tele
grafa unuiĝo por Esperanto. »

— Le congrès des espérantistes 
allemands, qui devait avoir lieu au 
printemps de cette année à Augs- 
Dourg, a é té  ajourné jusqu’à  la finde 
juillet. Un cours ^'Esperanto est 
organisé dans cette ville ; il est suivi 
par $5 agents de police et 3 employés 
du tramway. Les leçons se donnent 
dans un local, accordé gratuitement 
p a rla  municipalité, laquelle du reste 
assume tous les frais.

— Il se donne actuellem ent huit 
cours à Berlin ; à Charlottenburg 
ont lieu régulièrement des réunions 
au « Studentcnhcim * parmi les mem
bres de la section espérantiste de la 
« Wildenschaft ». De nouveaux cours 
ont été ouverts à  Dresde, Francfort 
s/O, Gotha, Hanovre, Niedersedlitz, 
T ilsitt et W urzen e/S.

— A Kattowitz les employés du 
chemin de fer suivent un cours 
d’Esperanto, sous la haute approba
tion de l’administration.

— A Leipzig vient de paraître, en 
Esperanto, un livre-guide de la ville.

F R A N C E . — Le congrès des 
espérantistes des départem ents du 
Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme 
aura lieu à Amiens, le 5 juin.

11 est à espérer que plusieurs 
espérantistes belges y prendront part.

L'inscription au congrès coûte 5 
francs, y compris la participation au 
banquet.

Pour tous les renseignements s’adres
ser à M. A. Charlet, 58, rue Jeanne 
d’Arc. à Amiens.

— Des fêtes espérantistes bien réus
sies ont été données dernièrement 
à Bordeaux, Luçon, Havre, Nice, 
St. Etienne e t Villeneuve, où Ton n a 
pas oublié les malheureux sinistrés, 
éprouvés par les inondations, ainsi 
qu’il A re ue i l-C ae h an (Seine), oti M. 
Carlo Bourlet a contérencié et oii 
une collecte a rapporté 150 francs.
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— Nieuwe groepen werden gesticht 
en leergangen geopend te La Roche- 
sur-Yon, Remi, St. Aignan, Vilie- 
neuve-sur- Lot en Vichy ; deze laatste 
werd, met offlcieele toelating van het 
gemeente bestuur geopend in de 
« école Paul Bert ».

— H et veertiendaagsch tijdschrift 
« Armée et Marine » bevat eenen 
Esperanto kursus, vooral met het oog 
op de noodwendigheden van het 
Leger, de Zeemacht en het Roode 
Kruis.

— Het geneeskundig blad « R en nes 
médical» van Rennes, behelst sedert 
October j. 1. regelmatig mededeelin- 
lingen in Esperanto.
— Vooral te Parijs is de esperantische 

beweging zeer levendig, v. Paris- Es
peranto » geeft melding van het 
maandelijksch esperantisch middag
maal, dat sedert ó jaar geregeld den 
i2"der maand plaats heelt,alsook van 
de plechtige prijsuitreiking aan de 
laureaten der esperantische wedstrij
den, die op 20" Maart in de groote 
zaal der Sorbonne gehouden werd.

Eene maatschappij van wercldsche 
bijeenkomsten, die hare bijtreders 
vooral in de hoogere kringen vindt, 
werd onlangs ingericht met het doei 
de esperantische beweging te bevor
deren door thee-vergadenngen, con
certen en schouwburgvertooningen. 
De zetel der maatschappij is geves
tigd rue de Clichy n° 51-

De heer C arlo Bourlet, die in de 
maand October j. 1. hier te lande 
door de Antwerpsche en Brugsche 
esperantisten Sverd toegejuicht, doet 
eene omreis en sprak achtervolgens 
met den grootsten bijval te Poitiers, 
St. Amand-les-Eaux, Arcueil-Cachan 
en Armentières.

JA P A N . — De heer Nakonome, 
professor bij de hoogere normaal
school te ĥ  i Tosoma, zich onlangs 
over Weenen van Rome naar Brussel 
begevende, doorreisde zeven verschil
lende taalgebieden. Dit deed hem 
het overgroot nut van het Esperanto 
waardeeren en besluiten van eenen 
leergang bij zijn onderwijsgesticht 
openen. Hetzelfde deden de heeren 
Ikeda en ŝigematzu te Kagoŝima, die 
in dezelfde omstandigheden esperantist 
werden.

— Dank aan het Esperanto gelukte 
het aan drie Europeanen, de heeren 
Freire (Portugees), Bracci (Italiaan) 
en El leder (Rus) vele inlichtingen 
in Japan te innen, en veel genoegen 
en voordeel uit hunne reis naar dit 
verwijderd land te trekken.

N E D E R L A N D . — De inrichters 
van het congres der Neo-Malthusi- 
anen, dat in den loop van dezen 
Zomer in den Haag moet plaats 
hebben, vaardigden eeeen omzend
brief uit, opgesteld in het fransch, 
engelsch, duitsch en e sp e ra n to .

— De nouveaux groupes ont été 
fondés et des cours ont été ouverts 
à La Roche-sur-Yon, Reuil, St. Aig
nan, Villeneuve-sur-Lot et Vichy ; 
ce dernier est donné à « l’école Paul 
B ert» sous la haute approbation de 
la municipalité.

— La revue bi mensuelle «A rm ée 
et Marine » publie un cours d’Espe
ranto, visant surtout les nécessités 
de l'Armée, de la Marine et de la 
Croix-Rouge.

— Le journal « Rennes médical », 
de Rennes, donne, depuis le mois 
d’octobre dernier, régulièrement des 
communications en Espéranto.

— C’est surtout à Paris que le 
mouvement éspérantiste est très in
tense. « Paris-Espéranto » rapporte au 
sujet des dîners espérantistes, qui ont 
lieu régulièrement le 12 de chaque 
mois, ainsi que de la distribution 
solennelle des prix aux lauréats espé- 
rantistes, laquelle a eu lieu le 20 mars 
dans la grande salle de la Sorbonne.

Une société de réunions mondaines, 
(pii trouve surtout ses adeptes dans 
les classes supérieures de la société, 
à été fondée dernièrement dans le 
but de favoriser le mouvement espé- 
rantiste par des live o’clock, des con
certs et des représentations théâtrales. 
Le siège de la société est établi rue 
de Clichy, n° 51.

M. Carlo Bourlet, qu’on a eu l’oc
casion d’applaudir en octobre dernier 
il Anvers et à Bruges, a donné succes
sivement des conferences ii Poitiers, 
St. Amand-les-Eaux, Arcueil-Cachan 
et Armentières.

JA P O N . — M. Nakonome, profes
seur à l’école normale superieure à 
Hi Tosoma, se rendant dernièrement 
de Rome à Bruxelles via Vienne, 
dut traverser sept régions linguis
tiques diflérentes. Ceci lui fit ap
précier la grande utilité de l’Espé
ranto et l’engagea à ouvrir un cours 
d’Esperanto dans son institut. La 
même chose fut faite par M.M. Ikeda 
et Ŝigematzu à Kagoŝima, qui devin
rent espérantistes dans des circon
stances analogues.

— Grâce à l’Espéranto trois Euro
péens, M.M. Freire (Portugais), Bracci 
(Italien) et Elleder (Russe) ont réussi 
à obtenir au Japon de précieux ren
seignements et à retirer beaucoup 
d’agrément et de grands avantages de 
leur voyage à ce pays lointain.

PA Y S-BA S. — Les organisateurs 
du congrès des Néo-Malthusiens, qui 
doit avoir lieu à  la Haye dans le 
courant de cet été, publient une circu- 
lure rédigée en français, anglais, 
allemand et .e sp e ra n to .
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O O S T E N R IJK -H O N G A R IE .
« Esperantista klubo de la bohemaj 
ke Inerojn heel t een groote uitbreiding 
genomen. De zetel der vereeniging is 
te Praag, in het « Café Union *,1,342, 
waar 30 esperantische tijdschriften op 
de leestafel liggen.

—Een leergang van Esperanto werd 
ingericht bij de technische academie 
te Weenen. Te Agraro wordt Espe
ranto onderwezen bij al de middelbare 
onderwijsgestichten der stad.

— E r is spraak van gedurende dit 
jaar een nationaal congres in Oosten
rijk in te richten.

P O R T U G A A L . — De Lissabon- 
sche esperantisten hebben den ver
jaardag van Dr Zamenhof plechtig 
herdacht door een groot propaganda- 
feest, waarover de plaatselijke pei-s 
zeer gunstig gewaagd heeft. o. a. %Dia- 
rio de Noticias * en « O Sekulo », 
waarin een portret van den Meester 
werd opgenomen.

— Leergangen werden geopend bij 
de Lissabon’sche groep en bij de 
christeno vereeniging van jonge lie
den.

R U M E N IÈ . — Een leergang (de 
1 o'1*) werd te Bukarest door den heer 
Dr Robin bij het lyceum « Matei Ba
san)!) » geopend ; onze ijverige sami
deano onderwijst daarenboven onze 
geliefde taal aan leerlingen van mid
delbare scholen in de maatschappij 
« neston teco », in de school « Gene
ral Golesko » en bij de blinden van 
« Tatra Lu m inoasa ».

— Ook bij de drukkersgezellen vindt 
Esperanto goede opname. Bij de 
maatschappij « La litero » worden 
twee leergangen gegeven, een door 
den heer Simion Milutii, een andere 
door den heer Dumitrescu.

— Leergangen werden eveneens in
gericht te Jasi en te Krajovo.

— Twee esperantische doopplech
tigheden hebben onlangs te Bukarest 
in de salons van Dr Robin p laatsge
had ; de eerste ter eere van E sper
antoj zoon van den heer Negulescu, 
de tweede te r  eere van A i  n a - E s p e 
r a n  lo, dochter van den heer rim us, 
onderwijzer te Rokori Ilfov.

R U SL A N D . — Het in Moskow 
verschijnende tijdschrift « Rund uni 
die W elt » bevat een gedeelte in Es
peranto ; leergangen werden in deze 
stad ingericht bij de universiteit en de 
veeartsenijschool. Ook bij de hooge- 
school te Charkow bestaat een espe- 
ranto-kursus.Te Warschau, Voronesch 
en Grosnyi (Kaukasus) bevinden zich 
vele esperantisten onder de leerlin
gen der gymnasiën en reaalscholen.

— Te Berdjansk maakt Esperanto 
veel vooruitgang onder de genees- 
heeren.

S P A N JE . — De esperantisten van 
Andaluzië geven een eigen orgaan uit, 
dat te San Fernando (Cadix) ver-

A U T R IG H E  H O N G R IE . — Le
« Esperantista klubo de la bohemaj 
kelneroj » a pris line  grande exten
sion. Le siège de 1’association est à 
Prague, au « Café Union » I, 342 ; 30 
revues espérantistes y  sont en lecture.

— Un cours d’Esperanto a été orga
nisé à l’academie technique de Vienne, 
A Agram l’Espéranto est enseigne 
dans tous les établissements d ’instruc
tion moyenne de la ville.

— il est question d’organiser cette 
année un congrès national espéran- 
tiste en Autriche.

P O R T U G A L . — A l’occasion du 
50***° anniversaire du Dr Zamenhof les 
espérantistes lisbonnins ont organisé 
une grande lete de propagande, dont 
la presse a parlé avec les plus grands 
éloges, entre autres « Diario de Noti
cias * e t « O Sekulo », qui a publié le 
portrait du Maître.

— De cours ont été ouverts dans le 
groupe lisbonnin ainsi qu'à l umon 
chrétienne de jeunes gens.

R O U M A N IE . — Un cours d’Espe
ranto (le io"'6) a été ouvert par M. le 
Dr Robin au lycée * Matei Basaral » 
de Bucarest ; notre fervent samidea
no enseigne en outre notre chère lan
gue à des élèves des écoles secondai
res dans la société « ^Estonteco », à 
l ’école « General Gojesko » et aux
aveugles de « T atra Lu m inoasa ».

— L ’Esperanto trouve .également 
bon accueil chez les ouvriers-typo- 
graphes. Dans la société « La litero  * 
il se donne deux cours, un par M.
Simion Mi luta, un autre par M. Du
mitrescu.

— Des cours ont également été orga
nisés à Jasi e t à Krajovo.

— Deux cérémonies baptismales ont 
eu lieu dernièrem ent dans les salons 
du Dr Robin à Bucarest : la première 
en l’honneur Ĝ 'Esperantoj fils de M. 
Negulescu, la seconde en l’honneur de 
N ina-E speran tO j lille de M. Timus, 
instituteur à Roŝieri Ilfov.

R U S S IE . — La revue « Rund u i i i  
die W elt », qui paraît à Moscou, pu 
blie une partie en Esperanto ; des 
cours ont été ouverts dans cette ville 
i i  l ’université et i i  l’école vétérinaire. 
Il existe aussi un cours d ’Esperanto à 
l’université de Charkow. A Varsovie, 
Voronsesch et Grosnyi (Caucase) se 
trouvent beaucoup ^esperantiste*  
parmi les elèves des gymnases et des 
ecoles réales.

— A Berdjansk l’Espéranto fait de 
grands progrès parmi les médecins.

E S P A G N E . — Les espérantistes 
d ’Andalousie publient un organe à 
eux, qui paraît à San Fernando
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schijnt. In deze stad werd een leer
gang van Esperanto voorde studenten 
van het technisch instituut geopend.

— Eveneens werden kursussen in
gericht te Gijon, Cordoba, Sen i I la en 
'Ölot.

— « El Nervion », van Bilbao, ver
schijnt met een portret in groep van 
veertien politieagenten dier stad, 
welke aldaar met grooten bijval 
eene reeks lessen van Esperanto ge
volgd hebben, gege v en door den lieer 
Manuel Fuentos.

V E R E E N IG D  K R O N IJK  —Tc
Londen, Bedford, Oxford, Ports- 
mouth, Reading, 'lorquay, Fulliam 
en Plym outh wordt Esperanto voor
namelijk onderwezen aan de « boy- 
scouts », die zich ook aan militaire 
oefeningen wijden, en aan onze voor
malige school-bataljons herinneren. 
(Tene raai Baden-Po wel werkt de uit
breiding van ’t Esperanto bij de boy- 
scouts in de hand ; hun orgaan (liead 
Ouarters Gazette) bevat eenen leer
gang van Esperanto.

— Het nationaal bijbelgezclshap 
van Schotland heelt besloten mede te 
werken aan de uitgave van het Nieuw 
Testam ent in Esperanto.

B ijzo n d e re  b r ie fw is s e l in g  u it  
Londen. — In Februari j. 1. hield 
men te Londen het jaarlijksch banket 
der B. E. A., dat vele bijtreders telde 
en vergezeld was van een weigelukt 
concerto. Men betreurde de afwezig
heid van kolonel Pollen,, en men 
bracht den eersten toast aan den 
welbeminden voorzitter, die voor het 
oogenblik in Indie verblijft en overal 

ropaganda maakt, zelfs dan wanneer 
ij op reis is.
Den l8#n Februari had in den Lon- 

denschen club een prachtig concerto 
plaats, met den beroepsdeclamator, 
den heer T en ii, die tevens een werk
zaam Esperantist is, den heer Hamil
ton, beroepszanger, eveneens Esper
antist. en den bekwamen kunstenaar 
heer Harrison Hill.

Iets nieuws was voor niet-esperan- 
tisten, het tusschenspel D auri o f  
Esperanto (de * uitbreiding van het 
Esperan t o), door Moj. Ad. Aefer. Een 
vijfjarig meisje declameert in Espe
ranto, en vertegenwoordigers uit 19 
landen, in nationale kleederdracht, 
melden haar (in het Engelsch) den 
toestand der esperant ische beweging 
in hun land, terwijl de muziek hun 
nationaal lied speelt.

Nadien groepeert men zich op het 
tooneel, rondom de groen gestemde 
vlag. Al de aanwezigen hellen « P Es
pe ro» aan.

Dit nummer maakte grooten in
druk en mag als een uitstekend pro
pagandamiddel aanzien worden.

V E R E E N IG D E  S T A T E N  —H et
adres,aan hetwelk alle mededeelingen 
voor het 6° Wereldkongres van Esper-

(Cadix). Dans cette vijle vient d ’être 
ouvert un cours d e sp e ra n te  pour les 
étudiants de l’institut technique.

— D’autres cours ont été organisés 
à Gijon, (bordone, Scville e t OÎot.

— « El Nervion », de Bilbao, publie 
un portrait en groupe de quatorze 
agents de police de celte ville, qui y 
ont suivi avec grand succès un cours 
d’Esperanto, donne par M. Manuel 
Fuentos.

R O Y A U M E -U N I. — A Londres, 
Bedford^ Portsmouth, Reading, Tor- 
quay, Fulham e t Plymouth l’Espé
ranto s’enseigne spécialement aux 
«boy-scouts», qui se consacrent égale
ment ii des exercices militaires, et qui 
rappellent nos bataillons scolaires 
d’autrefois. Le général Baden-Powell 
favorise l’introduction de l’Espéranto 
chez les boy-scouts ; leur organe(Head 
Quarters Gazette) publié un cours 
d’Esperanto.

— La société biblique nationale 
d’Ecosse a décidé de collaborer à l’édi
tion du Nouveau-Testament en Espe
ranto.

C o rre sp o n d an ce  p a r t ic u l iè re  de 
L o n d res . — Pendant le mois de fé
vrier la B. E.A. a tenu à Londres son 
banquet annuel qui fut accompagné 
d’un {concert bien réussi et réunit 
un grand nombre de convives. On 
regretta l ’absence du colonel Pollen 
e t on porta la prem ier toast au pré
sident bien-aimé qui séjourne aux In
des pour le moment, e t  qui tait de la 
propagande partout, même quand il 
est en voyage.

Le 18 février le club de Londres 
a organisé un magnifique concert, 
avec le concours de M. T en ii, artiste 
dramatique professionnel, qui est en 
même temps un fervent esperantiste, 
de M. Hamilton, chanteur profes- 
sionel,esperantiste aussi, et de Eartiste 
réputé M. Harrison-Hill.

Gne nouveauté pour les non -espé
rant istes a été l’intermède Dauri o f  
Esperanto, (l'extension de l’Espéranto) 
par Ai1* Ad. S efer. Une fillette de 
cinq ans déclame en Espéranto, des 
représentants de 19 pays, en costume 
national,viennent lui faire rapport (en 
anglais) au sujet de l’état du mou
vement esperantiste dans leur \ ays, 
pendant que la musique joue leur 
air national. Finalement on se groupe 
sur la scène autour du drapeau à 
l’etoile verte. Fous les assistants 
entonnent «TEspero».

Ce numéro fait grande sensatien 
et peut ê tre  considéré comme un 
excellent moyen de propagande.

É T A T S  U N IS .— On est prié d’en
voyer toutes les communications rela
tivement au 6"‘« congrès mondial



anto moeten gestuurd worden is : E d 
win C, Reed, Chamber of .Commerce, 
Washington, D.C. Goddelijke diensten 
in Esperanto zullen tijdens het con
gres in al de kerken van Washington 
plaats hebben.

Z W E D E N  — Eerlang zal een 
esperantisch tijdschrift in dit land 
verschijnen onder den titel van «Sveda 
Esperantisto, organo de la Sveda 
esperantista federacio.»

L)e inschrijvingslijst zal bedragen 
Sin. 1,40. Adres der redactie: John 
Lundgren, te Hedemora, Zweden.

Een hartelijk welkom aan onzen 
nieuwen confrater !

d’Esperanto a M. Edwin C. Reed, 
Chamber of Commerce, Washington.
D.C. Des services divins en Esperanto 
auront lieu pendant le congrès dans 
toutes les églises de Washington.

S U È D E .  — Sous peu paraîtra 
dans ce pays une revue esperantiste 
sous le titre : « Sveda Esperantisto, 
organo de la Sveda esperantista fede
racio. *

L’abonnement coûtera Sm. i.40. 
Adresse de la rédaction : John Lund
gren, a Hedemora, Suède.

Une cordiale bienvenue a notre 
nouveau confrère !

N O V A  Ĵ U R N A L O
Antaŭ nelonge aperis la unua numero de E sp e ra n to  e t  

C roix-R ouge, monata organo de la « Société française Esper- 
anto-Croix Rouge », kies nobla celo ĉiuloke estas konata.

Ni insiste konsilas nian legantaron ĝin aboni, aŭ prefere 
aliĝi la societon.

La abonprezo de la revuo, (20X 13) 26 paĝoj, estas nur unu 
franko ; la jara kotizo de la aktivaj membroj de la societo estas 
minimume fr. 2.50. __________  Am.

B I B L I O G R A F I O
« Belga Esperantisto » nur recenzas pri la verkoj senditaj al ĝi en dii ek

zempleroj. (Adreso : Arendstraat, 26, Antwerpen.)
I. P re s a  E s p e ra n tis ta  Societo, 35, rue Lacépède, Paris.
A) Dictionnaire esperanto-fran ç a is, avec préface de Em. 

Robert , (15 x  8j 362 paĝoj. Prezo : broŝurita Fr. 2 =  Sin. 0.8, 
bindita Fr. 2.50 == Sm. i.—.

Tiu vortaro estas unu el la plej rekomendindaj Gi enhavas 
ne nur la vortojn troveblajn en la Universala Vortaro kaj tiujn 
alprenitajn de la Akademio, sed ankaŭ multnombrajn pliajn, 
trovitajn en la esperantista literaturo, sume 21.470.

B. ) D -r o  C o r r e t . — Raporto tn i la kvina esperantista 
kongreso, (13 X 21) 72 paĝoj. Prezo Fr. 0.75(8111. 0.40).

Tiu verketo, eltirita el « Lingvo internacia » donas plenan, 
klaran raporton pri la Barcelona kongreso kaj sendube tre 
interesos ĉiujn samideanojn, vri ne estas nur raporto, sed ankaŭ 
kritika pristudado de ĉiuj esperantistaj kongresoj, kaj ĝia aŭ
toro ne timas fari kelkfoje kntiketon. Tutprave D-ro Corret in
sistas sur la fakto ke Esperanto ne estas plu projekto : « ĝi estas 
vivanta lingvo kaj ĝi povas evolui nur kiel la aliaj vivantaj 
lingvoj ». Tio estas eble la plej grava leciono d e la  kvina kon
greso.

C. ) P oruks. — La vakcininta krono, esperantigita de P. 
K i k a u  (13 x  20) 30 paĝoj. Prezo : Fr. 0,50 =  Sni. 0,20.

Jen ioni post iom, dank’al Esperanto, la verkistoj de la 
plej malgrandaj lingvaj regionoj akiras grandnombran internacian 
legantaron. S-ro Kikau indas dankon, ĉar li konatigis la esper
antistaron kun latva verko. Mi ĝin legis kun plezuro kaj gra
tulas la tradukinton pro lia bonega laboro.

III. L ib ra ir ie  de E s p e r a n t o ,  15, rue Montmartre, Paris.
B e a u m a r c h a i s . La Barbiro de Sevilo, esperantigita d e  

Sa m . M e y e r . (17 x r i )  63 paĝoj. Prezo : ne montrita.
Bonega traduko, farita de lerta kaj konataesperantisto.de 

la fama komedio de Beaumarchais. Tiu verko estas nepra pliriĉ- 
ig o  de la  esperantista libraro. A m a t u s .


